
     

    

  



     

    

ায়খ ালর আর পাজান 

বাস্কময লরা লফলষ্ট ভূলতয। আয স্মৃলতলৌধ (মায আযফী প্রলতব্দ نصب) 

লনানা  াথয। ভুলযকগণ তালদয ককালনা কনতা ফা ম্মালনত ফযলিয 

স্মৃলতচাযণায় এফ স্মৃলতলৌলধয কালে কুযফানী কযত। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু ‘আরাইল য়াাল্লাভ ককালনা প্রাণীয েলফ ফানালত 

লনললধ কলযলেন, লফলল কলয ভানুললয ভলধয মাযা ম্মালনত, কমভন আলরভ, 

ফাদা, ইফাদাতগুজায ফযলি, কনতা  যাষ্ট্রলত প্রভুখ ফযলিফলগযয েলফ। 

চায় এ েলফ ককালনা কফার্য ফা কাগজ লকিংফা কদয়ার ফা কালেয বাস্কময  

প্রলতভা (মালক আযফীলত এক ফচলন تمثال  ফহুফচলন تماثيم ফরা য়) 

লে ভানুল, জীফ-জন্তু ফা অনয ককালনা প্রাণীয আকৃলত উয ালত আঁকায 

ভাধযলভ ততলয কযা কাক অথফা এ মলুগ প্রচলরত আলরাকমন্ত্র (অথযাৎ 

কযালভযা) এয ভাধযলভ কনয়া কাক লকিংফা প্রলতভায আকৃলতলত কখাদাই 

কলয তা ততলয কযা। 

অনুরূবালফ লতলন কদয়ার ইতযালদলত েলফ টাঙ্গালনা, ককাথা বাস্কময  

প্রলতভা স্থান এফিং স্মৃলতলৌধ স্থান কযা কথলক লনললধ কলযলেন। ককননা 

এগুলরা লকযী কালজ লরপ্ত য়ায ভাধযভ। 

ৃলথফীলত ললকযয প্রথভ ঘটনা েলফ ততলয  ভূলতয স্থালনয ভাধযলভই 

ঘলটলের। ঘটনালট লের এভন কম, নূ ‘আরাইল ারালভয কলভ কলতক 

কনককায করাক লের। তালদয ভতুৃয লর করালকযা খুফই দুুঃখ কর। 

তখন য়তান তালদয অন্তলয একথায উলেক কযর কম, এফ কনককায 

করালকযা কমখালন ফত, কতাভযা কখালন তালদয প্রলতভা স্থান কয এফিং 

কগুলরালক তালদয নালভ অলবলত কয। তাই তাযা এ কাজ কলয। তলফ ক 



     

    

ভয় প্রলতভাগুলরায ূজা-অচযনা য় লন। এযয মখন ক প্রজলেয 

করাকলদয লতলযাধান লরা এফিং তালদয যফতযীযা ক প্রলতভা  কৌলধয 

প্রকৃত ইলতা বলুর কগর, তখন কগুলরায ূজা-অচযনা লত রাগর। 

অতুঃয আল্লা মখন নূ ‘আরাইল ারাভলক কপ্রযণ কযলরন এফিং লতলন 

স্বজালতলক ভূলতয স্থালনয ভাধযলভ লকয কথলক লনললধ কযলরন, তাযা তায 

আহ্বান কভলন লনলত অস্বীকায কযর। আয কই ফ ভূলতযয ইফাদালত তাযা 

র্ুলফ থাকর কমগুলরা যফতযীলত কদফতায় লযণত র। ভান আল্লা 

ফলরন, 

ا ا َوََل يَغُىَث  ﴿َوقَانُىاْ ََل تَذَُرنَّ َءاِنَهتَُكۡم َوََل تَذَُرنَّ َودّّٗ َوََل ُسَىاعّٗ

ا  ٣٢﴾ ]نىح: ٣٢َويَعُىَق َونَۡسزّٗ ] 

“এফিং তাযা ফরর, কতাভযা কতাভালদয উাযলদযলক তযাগ কলযা না, এফিং 

তযাগ কলযা না য়াদ্দ, ুয়া‘আ, ইয়াগু, ইয়া‘উক  নাযলক।” [ূযা নূ, 

আয়াত: ২৩] 

এগুলরা র কই ফ করাকলদয নাভ মালদয আকৃলতলত ঐ কর ভূলতয 

ফালনলয় যাখা লয়লেলরা, মালত তালদয স্মৃলত জাগরুক যাখা মায় এফিং 

তালদয প্রলত শ্রদ্ধা লনলফদন কযা মায়। 

এখন কদখুন, স্মৃলতচাযণায উলদ্দলয স্থালত এই ফ ভূলতযয পলর অফস্থা 

কল মযন্ত এ-ই দাঁলেলয়লে কম, ভানুল আল্লায ালথ লকয কযর এফিং নফী 

যাূরগলণয ত্রুতায় অফতীণয লরা। এয পলর তাযা ঝে-তুপালন ধ্বিং 

লরা এফিং আল্লা  তাঁয ৃলষ্টকুলরয করালধয লকালয লযণত লরা। 

এফ লকেু েলফ ততলয  প্রলতভা স্থালনয বয়াফতা প্রভাণ কলয। 



     

    

এজনয নফী াল্লাল্লাহু ‘আরাইল য়াাল্লাভ েলফ প্রস্তুতকাযীলদয রা‘নত 

লদলয়লেন এফিং ফলরলেন কম, লকয়াভলতয লদন এলদযলক ফলচলয় কলিন 

ালি কদয়া লফ। তাই লতলন েলফ ভুলে কপরায লনলদয লদলয়লেন এফিং 

ফলরলেন, কম ঘলয েলফ আলে ক ঘলয লপলযতা প্রলফ কলয না। 

ভূরতুঃ েলফ ততলযয অলনক ক্ষলতকয লদক এফিং ভুলরভ উম্মায আকীদা-

লফশ্বাল এয বয়াফতায প্রলত রক্ষয কলযই এ কর কথা ফরা লয়লে। 

ককননা প্রলতভায েলফ স্থালনয ভাধযলভই ৃলথফীলত প্রথভ ললকযয উদ্ভফ 

ঘলটলের। 

আয এ ধযলনয প্রলতকৃলত  বাস্কময চাই ফায স্থালন লকিংফা ককালনা ভালি 

অথফা ালকয কমখালনই স্থান কযা কাক না ককন, যী‘আলত তা ুলযাুলয 

াযাভ। ককননা এলট লরা ললকয লরপ্ত য়া, আকীদা লফনষ্ট য়ায একলট 

কাযণ। 

আয আজলকয মুলগ মলদ কালপযযা এ কাজ কালয থালক (লকননা তালদয 

এভন লফলল আকীদা কনই, কম আকীদায তাযা লপামত কলয থালক) 

তালর ভুলরভলদয জলনয লকন্তু কালপযলদয অনুরূ উি কালজ অিং গ্রণ 

জালয়ম নয়। 

উলদ্দয লরা- ভুলরভগণ মালত তালদয স্বীয় আকীদায লপামত  

িংযক্ষণ কযলত ালয, মা তালদয লি  ালন্তয উৎ। 


